Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii

Aurelian Dumitru
Mun. Bucuresti, Sec.2, Str. Erou Constantin Bogorin, nr.16A.
+40 723 152 920
dumitru.aurelian7@yahoo.com
Romana
20.11.1996

Exprienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

26.04.2016
Participant la seminarul tehnic „Proiectarea sistemelor de ancorare in zone seismice” HILTI
Vizualizarea echipamentelor si materialelor specifice ancorarii, urmarirea metodelor practice aplicate
de ancorare a diverselor tipuri de instalatii, realizarea unei aplicatii practice de imbinare a sistemelor de
ancorare pentru sistemele de protectie la incendiu.

Educatie si formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Octombrie 2015– Prezent
Student
Rezistenta materialelor, Mecanica, Fizica, Chimie, Analiza matematica, Algebra liniara, Geometrie
descriptiva, Desen tehnic, Ecologie, Termotehnica, Electrotehnica, Hidrotehnica.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei
de invatamant / formare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, Facultatea de Inginerie a Instalatiilor
Studii universitare

Septembrie 2011 – Iunie 2015
Diploma de bacalaureat
(Media examenului de Bacalaureat – Limba romana : 6.40; Matematica: 7.75; Biologie : 8.45)
Profil Matematica-Informatica: Matematica, Informatica, Fizica, Chimie, Biologie, Geografie, Istorie,
Limba si Literatura Romana, Engleza, Franceza
Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” Bucuresti

Nivelul de clasificare a formei de Studii pre-universitare
invatamint / formare

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Romana
Engleza, Franceza
Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba

E

B2

E

B2

E

B2

E

B2

E

B2

Limba

F

B1

F

B2

F

A2

F

A2

F

B1

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Am spirit de echipa, sunt perseverent, comunicativ, adaptabil, ambitios, responsabil, serios.
Competente si aptitudini organizatorice dobandite ca urmare a participarii la diverse evenimente.
Capitanul echipei de volei al liceului.

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Competenţe şi aptitudini artistice

O buna cunoastere a sistemului de operare Windows
O buna stapanire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel si PowerPoint)
Familiarizat cu programele de proiectare AllPlan si AutoCAD
Familiarizat cu programe de calcul: Maxima, Scilab.
Literatura, Muzica, Dans

Alte competenţe şi aptitudini Spirit inovator, imaginatie, spirit intreprinzator, minutioas..

Vreau sa devin cel mai bun in domeniile pentru care ma pregatesc si voi face totul pentu a-mi realiza
telul propus.
Dorinta de a face lucruri utile pentru colectivul din care fac parte si implicit pentru mine, ma motiveaza
din plin.
Sunt organizat, serios si imi place sa am toate lucrurile puse la punct.
Lucrez cu multa daruire pentu a obtine cele mai bune rezultate, care sa ma multumeasca in primul rand
pe mine.

Permis(e) de conducere

Detin permis de conducere, categoria B, 28.02.2015.

